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PRIVACYBELEID 
 

 

 

Studio Carmen de Veer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. 

Vestiging- en postadres 

Martin Campslaan 423 

2286 TA RIJSWIJK 

Overige contactgegevens 

https://www.studiocarmendeveer.com 

+31 6 275 86 804 

contact@studiocarmendeveer.com  

1 Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Studio Carmen de Veer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar 

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Bijvoorbeeld door het invullen 

van een formulier, het plaatsen van een order in de webshop of door gebruik te maken van 

het contact formulier op de website Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die worden verwerkt: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- E-mailadres 

- Bankrekeningnummer 
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2 Het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
De website en/of dienst van Studio Carmen de Veer heeft niet de intentie gegevens te 

verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben 

van ouders of voogd. Studio Carmen de Veer kan echter niet controleren of een bezoeker 

ouder dan 16 is. Daarom wordt ook aangeraden aan de ouders of voogd om betrokken te zijn 

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over 

kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat 

Studio Carmen de Veer zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over 

een minderjarige, neem dan contact op via contact@studiocarmendeveer.com  dan wordt 

deze informatie verwijderd. 

3 Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens 
Studio Carmen de Veer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling; 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen 

voeren; 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren; 

- Studio Carmen de Veer verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe 

verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn bij de belastingaangifte. 

4 Geautomatiseerde besluitvorming 
Studio Carmen de Veer neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, 

besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten 

die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van Studio Carmen de Veer) tussen zit. Studio Carmen de Veer 

gebruikt contactformulieren op haar website. 

5 Hoe lang bewaart Studio Carmen de Veer persoonsgegevens 
Studio Carmen de Veer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke 

administratieve verplichtingen dient Studio Carmen de Veer facturen met je 

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal dus voor zolang de toepasselijke termijn 

loopt worden bewaart. 

6 Delen van persoonsgegevens met derden 
Studio Carmen de Veer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 

uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met de volgende derden deelt Studio Carmen de Veer gegevens: 

1. Partij voor hosting van de website – zij zorgen dat de website goed functioneert, 

Studio Carmen de Veer goed bereikbaar is en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. 
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7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Studio Carmen de Veer in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 

naar e-mail contact@studiocarmendeveer.com  

Studio Carmen de Veer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op je 

verzoek reageren. 

7.1 Bezwaar maken op verwerking 
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Carmen de 

Veer en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij Studio 

Carmen de Veer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in 

een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

7.2 Recht op indienen klacht 
Studio Carmen de Veer wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 

dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening 

bent dat Studio Carmen de Veer niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit=persoonsgegevens/tip-

ons 

8 Cookies 
Studio Carmen de Veer maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes 

informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. 

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies 

door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

FUNCTIONELE COOKIES – Studio Carmen de Veer maakt op haar website gebruik van 

functionele cookies om de website naar behoren te laten werken, deze cookies maken geen 

inbreuk op jouw privacy. 

Analytische cookies – Studio Carmen de Veer gebruikt het programma Google Analytics voor 

het analyseren van bezoeken aan de website. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld te kijken 

welke pagina’s of berichten het meest bezocht worden en op welk tijdstip van de dag. Dit is 

enkel voor eigen gebruik en inzicht, gegevens worden niet gedeeld of verkocht aan derden. 

Op de website van Studio Carmen de Veer staan directe links (via een button) naar de eigen 

pagina’s van Studio Carmen de Veer op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Pinterest 

en LinkedIn, die je kan volgen of bekijken. Studio Carmen de Veer is niet verantwoordelijk 

voor het privacy beleid van deze bedrijven/sociale netwerken. 
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9 Beveiliging 
Studio Carmen de Veer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Zo maakt de website van Studio Carmen de Veer onder andere gebruik van een veilige SSL-

verbinding. Deze verbinding (bekend door het gele slotje rechtsonder in het beeldscherm) 

garandeert een veilige transactie met jouw bank. Deze vorm van encryptie (versleuteling) 

voorkomt dat kwaadwillende je gegevens kunnen gebruiken. 

Je bank zal tijdens de betaling op studiocarmendeveer.com zelf verbinding maken met een 

SSL-verbinding waardoor het pictogram (het gele slot) bij jou komt te vervallen. Dezelfde 

veilige SSL-verbinding is daarentegen wel aanwezig. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met mij via contact@studiocarmendeveer.com  

10 Wijzigingen in het Privacy beleid 
Studio Carmen de Veer behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke 

aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Studio Carmen de Veer adviseert de 

Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 5 januari 2022. 

 

 

 


